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“มิติใหม่ของนโยบายเศรษฐกิจในยุคแห่งข้อมูล” 

งำนสัมมนำวิชำกำรธนำคำรแห่งประเทศไทยประจ ำปี 2559 

ณ ห้องบำงกอกคอนเวนชั่น โรงแรมเซ็นทำรำแกรนด์ กรุงเทพฯ 

วันที่ 15 กันยำยน พ.ศ. 2559 

--------------------------------------------------------- 

เรียน ท่ำนผู้มีเกียรติทุกท่ำน 

 เมื่อนำนมำแล้วมนุษย์เรำเคยคิดว่ำโลกเป็นศูนย์กลำงของจักรวำล และดวงอำทิตย์หมุนรอบโลก ควำมเชื่อ

นี้คงอยู่มำนำนจนกระทั่งเมื่อมีกำรประดิษฐ์กล้องโทรทรรศน์ขึ้น และ Isaac Newton ได้พัฒนำจนสำมำรถใช้ส่องดู

วัตถุระยะไกลบนท้องฟ้ำได้จริงในปี ค.ศ. 1668 จึงเป็นที่ประจักษ์ว่ำแท้จริงแล้วโลกไม่ได้เป็นศูนย์กลำงของจักรวำล 

แต่โลกเป็นเพียงดำวเครำะห์ดวงหนึ่งที่หมุนรอบดวงอำทิตย์  ในช่วงเวลำใกล้เคียงกัน Robert Hooke 

นักวิทยำศำสตร์ชำวอังกฤษก็ได้ประยุกต์ใช้กล้องจุลทรรศน์ในกำรส่องดูสิ่งต่ำง ๆ รอบตัวจนไดค้้นพบ‘เซลล์’ของ

สิ่งมีชีวิตเป็นครั้งแรก ในปี ค.ศ. 1665 ซ่ึงไดก้ลำยเป็นจุดก ำเนิดของศำสตร์ด้ำนชีววิทยำมำจนถึงทุกวันนี้ 

การค้นพบหรือความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ บ่อยครั้งเกิดขึ้นเพียงจากการ ‘มอง’ หรือการ ‘ส่องดู’ 

เพื่อท าความเข้าใจปรากฏการณ์ต่าง ๆ โดยอำศัยเครื่องมือที่ช่วยให้เรำมองเห็นได้ไกลขึ้น ลึกขึ้น ละเอียดขึ้น  

ดังที ่Lord Kelvin นักฟิสิกส์ผู้ลือชื่อได้กล่ำวไว้ว่ำ ‘science begins with measurement’ หรือ วิทยาศาสตร์

เริ่มต้นด้วยการวัด  ควำมสำมำรถในกำร ‘วัด’ สิ่งที่เรำก ำลังศึกษำอยู่จึงเป็นรำกฐำนที่ส ำคัญของกำรค้นพบและ

กำรเรียนรู้ 

ในยุคปัจจุบันเป็นช่วงเวลำทีพิ่เศษยิ่ง เพรำะเรำก ำลังอยู่ในยุคทีก่ระแสข้อมูลท่วมท้นพร้อมกับ

ควำมก้ำวหน้ำทำงเทคโนโลยี ซึ่งยกระดับควำมสำมำรถในกำรวัดสิ่งต่ำง ๆ ไดอ้ย่ำงที่ไม่เคยปรำกฏมำก่อน หำก

เทียบประวัติศำสตร์ของเศรษฐกิจโลกเป็นช่วงเวลำ 24 ชั่วโมง ร้อยละ 99 ของพัฒนำกำรทำงเศรษฐกจิทั้งหมด

เกิดข้ึนในเพียงช่วง 20 วินำทีสุดท้ำยเท่ำนั้น เพรำะเศรษฐกิจโลกเพ่ิงจะเติบโตได้อย่ำงก้ำวกระโดดหลังกำรปฏิวัติ

อุตสำหกรรมครั้งแรกในช่วงกลำงศตวรรษที่ 18 เป็นต้นมำ  หำกพิจำรณำในแง่ของปริมำณข้อมูล อำจประมำณได้
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ว่ำร้อยละ 99 ของข้อมูลทั้งหมดที่มใีนปัจจุบันเกิดขึ้นในช่วงเวลำเพียง 1-2 วินำทีสุดท้ำยของช่วงเวลำแห่ง

ประวัติศำสตร์ข้อมูลเท่ำนั้น ณ ขณะนี้จึงเรียกได้ว่าเราอยู่ในยุคแห่งการปฏิวัติข้อมูล หรือ ‘Data Revolution’ 

อย่างแท้จริง 

นวัตกรรมทางเทคโนโลยีและการสื่อสารที่พัฒนาเป็นระบบดิจิทัลได้สร้างกระแสข้อมูลในรูปแบบท่ี

มนุษย์ไม่เคยพบเห็นมาก่อน นอกจากจะมีข้อมูลจ านวนมหาศาลแล้ว ข้อมูลในมิติใหม่ยังมีความพิเศษทั้งในมิติ

ของความเร็ว ความลึก ความกว้าง และความหลากหลาย ทุกย่ำงก้ำวบนโลกดิจิทัลในปัจจุบัน ไม่ว่ำจะเป็น 

กำรค้นหำข้อมูลทำงอินเทอร์เน็ต กำรจับจ่ำยซื้อของผ่ำนช่องทำงอิเล็กทรอนิกส์ กำรอ่ำนข่ำวดูหนังออนไลน์  

กำรทักทำยพูดคุยหรือแสดงควำมคิดเห็นผ่ำน social media หรือแม้กระทั่งกำรใช้โทรศัพท์มือถือจนเป็นเสมือน

อวัยวะหนึ่งของเรำไปแล้วนั้น ล้วนแล้วแต่ไดฝ้ำก ‘รอยเท้ำดิจิทัล’ หรือ ‘digital footprint’ ที่แสดงถึงพฤติกรรม

กำรใช้ชีวิตและกระบวนกำรตัดสินใจของผู้คนอย่ำงละเอียดและรวดเร็ว  จึงไม่น่ำแปลกใจที่บริษัทเอกชนทั่วโลก

ต่ำงสนใจที่จะดึงประโยชน์จำกกระแสข้อมูลใหม่มำสร้ำงนวัตกรรมและช่วงชิงโอกำสทำงธุรกิจ และเป็นที่มำของ 

ค ำกล่ำวที่ว่ำ ‘ข้อมูลคือขุมทรัพย์ใหม่’ ในโลกปัจจุบัน  

ในขณะเดียวกัน ท่ามกลางโลกดิจิทัลที่มีข้อมูลรูปแบบใหม่และหลากหลายนี้ โครงสร้างทางเศรษฐกิจ

และสังคมได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วจนส่งผลกระทบต่อคุณภาพ ความครบถ้วน และความแม่นย าของ

ข้อมูลสถิตทิี่เราพึ่งพามายาวนาน  เช่น ตัวเลขผลิตภัณฑ์มวลรวมภำยในประเทศหรือ GDP ที่นับวันจะยิ่งมีควำม

ยำกล ำบำกมำกขึ้นในกำรวัดมูลค่ำเพ่ิมที่เกิดขึ้นในระบบเศรษฐกิจ  กำรเกิดบริกำรรูปแบบใหมท่ี่ผู้บริโภคไม่ต้องเสีย

ค่ำใช้จ่ำยใด ๆ ไม่ว่ำจะเป็นกำรดูหนังบน Youtube หรือกำรโทรศัพท์ผ่ำน Line หรือ Skype ซึ่งในอดีตกิจกรรม

พ้ืนฐำนลักษณะนี้เคยถูกนับรวมในตัวเลข GDP  หรือกำรที่เส้นแบ่งระหว่ำงกำรประกอบธุรกิจกับกิจกรรมส่วนตัวที่

เลือนลำงลงเรื่อย ๆ เช่น จำกกำรให้เช่ำห้องพักผ่ำน AirBNB หรือกำรน ำรถส่วนตัวไปรับจ้ำงผ่ำน Uber  ท ำให้ 

กำรวัดระดับกิจกรรมทำงเศรษฐกิจมีควำมท้ำทำยมำกขึ้น และจ ำเป็นอย่ำงยิ่งที่ต้องทบทวนปรับปรุงวิธีกำรจัดเก็บ

ข้อมูลสถิติให้ทันต่อบริบททำงเศรษฐกิจที่เปลี่ยนไป 

ภำยใตร้ะบบเศรษฐกิจดิจิทัลในยุคแห่งกำรปฏิวัติข้อมูลนี้ ผู้ด ำเนินนโยบำยต้องเผชิญกับควำมท้ำทำยหลัก 

อย่ำงน้อย2 ประกำรได้แก่ 1) การปรับปรุงข้อมูลสถิติของภาครัฐใหค้รบถ้วนทันสมัย สามารถรองรับโครงสร้าง
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สังคมและเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและไม่หยุดนิ่ง และ 2) การใช้ประโยชน์ทั้งจากข้อมูลที่มีอยู่เดิม

และข้อมูลรูปแบบใหม่อย่างเต็มที่ เพ่ือเพ่ิมพูนองค์ควำมรู้และควำมเข้ำใจกำรเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนรอบด้ำน  

อันเป็นพื้นฐำนส ำคัญของกำรวำงแนวนโยบำยให้ถูกต้องเหมำะสม 

ในกำรก้ำวข้ำมควำมท้ำทำยทั้งสองประกำรนี้ งำนวิจัยมีบทบำททีส่ ำคัญยิ่ง หัวใจของงำนวิจัยคือ 

กำรสังเครำะห์สิ่งที่เป็นแก่นสำรออกมำจำกสิ่งที่เป็นปรำกฏกำรณ์ กำรแยกแยะควำมสัมพันธ์ออกเป็นสิ่งที่เป็นเหตุ

และสิ่งที่เป็นผล งานวิจัยจึงเป็นกุญแจส าคัญท่ีจะแปลงข้อมูลที่บางครั้งดูเหมือนจะท่วมท้นให้เป็นองค์ความรู้ 

ที่สามารถขยายโลกทัศน์ของเราได้อย่างเท่าทัน  ผมขอเน้นว่ำเรำไม่ได้สนใจข้อมูลด้วยตัวมันเองตำมล ำพัง ข้อมูล

ไม่ใช่ควำมรู้แต่เป็นเพียงทำงผ่ำนสู่กำรเรียนรู้และควำมเข้ำใจที่ลึกซึ้งข้ึน กระบวนกำรสกัดและสร้ำงองค์ควำมรู้จำก

ข้อมูลนั้นส ำคัญไม่น้อยไปกว่ำตัวข้อมูลเอง  เรำต้องตระหนักถึงศำสตร์ทำงสถิติรวมทั้งข้อจ ำกัดของข้อมูลเพ่ือ

หลีกเลี่ยงกำรน ำไปสู่ข้อสรุปที่บิดเบือน  ในยุคแห่ง Big Data เรำต้องไม่ลืมว่ำ ‘ปริมำณข้อมูล’ ไม่ใช่เรื่องส ำคัญ

ที่สุด แต่ควำมครอบคลุมของกลุ่มตัวอย่ำง ควำมสมบูรณ์ของข้อมูล รวมทั้งกำรตั้งโจทย์ที่ถูกต้องนั้นส ำคัญยิ่งกว่ำ   

ประเด็นเหล่ำนี้เป็นข้อเตือนใจว่ำกำรใช้ประโยชน์จำกข้อมูลที่มีอยู่ท่วมท้นนั้นไม่ได้ง่ำยเสมอไป และต้อง

ท ำอย่ำงระมัดระวัง เพรำะในที่สุดแล้วการที่โลกก้าวสู่ยุคแห่งข้อมูลจะสร้างโอกาสอีกมหาศาลในการรังสรรค์

ความรู้ใหม่ที่มีคุณประโยชน์นานัปการ โดยเฉพำะในด้ำนเศรษฐศำสตร์ ซึ่งโดยแก่นแท้แล้วคือศำสตร์แห่ง

กำรศึกษำพฤติกรรมมนุษย์ เมื่อเรำสำมำรถวัดพฤติกรรมมนุษย์อย่ำงที่ไม่เคยวัดได้มำก่อน ทั้งในแง่ควำมถ่ี  

ควำมละเอียด และควำมรวดเร็วจำก digital footprint ที่ผมได้กล่ำวถึงข้ำงต้น โอกำสในกำรที่จะเข้ำใจระบบ

เศรษฐกิจอย่ำงถ่องแท้และเท่ำทันย่อมสูงขึ้นมำก 

ในแง่ของนโยบายเศรษฐกิจ ผมมองว่ำกำรปฏิวัติข้อมูลจะช่วยเสริมกำรด ำเนินนโยบำยในอย่ำงน้อย 3 มิติ

ด้วยกัน คือ (1) เข้าใจโครงสร้ำงเศรษฐกิจและสังคมได้ลึกซึ้งยิ่งข้ึน ซึ่งจะช่วยใหก้ารออกแบบมำตรกำรภำครัฐ

สำมำรถตอบโจทย์เศรษฐกิจและสังคมได้รอบด้ำน ครบถ้วน และรวดเร็วยิ่งขึ้น  (2) ควำมสำมำรถในกำรเจาะจง

กลุ่มเป้าหมายไดด้ีขึ้น จำกควำมเข้ำใจโครงสร้ำงในระดับจุลภำค ซึ่งจะเพิ่มประสิทธิภาพในการด าเนินนโยบายใน

ภาคปฏิบัติและลดจุดรั่วไหล และ (3) กำรประเมินประสิทธิผลของนโยบำยและมำตรกำรต่ำงๆ อย่ำงเป็นระบบ 



4 
 

ซึ่งที่ผ่ำนมำมักถูกละเลย ทั้งๆ ที่ ควำมสำมำรถในกำรประเมินประสิทธิผลเป็นปัจจัยส ำคัญที่จะช่วยปรับปรุง

นโยบายให้ดียิ่งขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง  

ทั้งหมดนี้ตอกย้ ำถึงควำมส ำคัญของกำรใช้ประโยชน์จำกข้อมูล กำรลงทุนในกำรพัฒนำฐำนข้อมูล  

กำรลงทุนในเครื่องมือวิเครำะห์ข้อมูล กำรสร้ำงบุคลำกรผู้เชี่ยวชำญ กำรสร้ำงกรอบกฎเกณฑ์ก ำกับดูแลกำรใช้

ข้อมูลอย่ำงเหมำะสม รวมทั้งกำรจัดเก็บและบริหำรจัดกำรข้อมูลที่มีประสิทธิภำพเพ่ือให้เกิดคุณค่ำสูงสุดต่อ 

กำรด ำเนินนโยบำยของภำครัฐ แต่อีกสิ่งหนึ่งที่มีควำมส ำคัญไม่น้อยไปกว่ำกัน คือ การเปิดเผยข้อมูล หรือ  

‘open data’  สำเหตุหนึ่งที่สหรัฐอเมริกำมีงำนวิจัยจ ำนวนมำกเป็นเพรำะว่ำนักวิจัยสำมำรถเข้ำถึงข้อมูลได้ง่ำย

กว่ำที่อ่ืน โดยเฉพำะข้อมูลภำครัฐ  แทนที่หน่วยงำนแต่ละแห่งจะเก็บข้อมูลของตนไว้เพ่ือกำรท ำวิเครำะห์วิจัย

ภำยในเอง  กำรเปิดโอกำสให้นักวิจัยภำยนอกสำมำรถศึกษำข้อมูลดังกล่ำวได้จะเพ่ิมพลังแห่งกำรเรียนรู้ได้แบบ

ทวีคูณ นอกจำกนี้ ข้อมูลภาครัฐจะย่ิงมีประโยชน์มากขึ้นหากสามารถเชื่อมโยงกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐ

อย่างบูรณาการ  ในกลุ่มประเทศนอร์ดิกซ่ึงเป็นผู้น ำในด้ำนนี้ ข้อมูลที่รัฐจัดเก็บ ไม่ว่ำจะเป็นข้อมูลทะเบียนรำษฎร์ 

ข้อมูลฐำนภำษี ข้อมูลด้ำนสำธำรณสุข ข้อมูลสวัสดิกำรรัฐ หรือข้อมูลด้ำนกำรศึกษำ ได้ถูกน ำมำเชื่อมโยงกันและ 

ใช้ศึกษำวิเครำะห์เพ่ือปรับปรุงกำรให้บริกำรสำธำรณะ วำงแผนกำรพัฒนำประเทศในระยะยำวแบบตรงจุด รวมทั้ง

ออกมำตรกำรทีต่อบสนองตำมสถำนกำรณ์ของบุคคลกลุ่มต่ำงๆ ได้ดียิ่งขึ้น เป็นส่วนส ำคัญของกำรเพ่ิมประสิทธิผล

ของภำครัฐโดยรวม และยกระดับคุณภำพชีวิตของประชำชน  

กำรเปิดเผยข้อมูลภำครัฐย่อมต้องมำพร้อมกับธรรมาภิบาลของการเก็บรักษาและการใช้ข้อมูลทีร่ัดกุม

เหมาะสมเพ่ือรักษำสิทธิส่วนบุคคลของประชำชน ต้องมีมำตรฐำนกำรรักษำควำมลับและควำมปลอดภัยของข้อมูล 

มีกำรวำงโครงสร้ำงกำรจัดเก็บข้อมูลเพ่ือป้องกันกำรโยงข้อมูลกลับไปสู่บุคคลใดบุคคลหนึ่ง และต้องมีกำรบริหำร

จัดกำรที่เคร่งครัดภำยใต้ข้อกฎหมำยที่ชัดเจน  แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น กฎ กติกำ และหลักเกณฑต์่ำง ๆ เหล่ำนี้ต้องไม่ปิดกั้น

โอกำสในกำรเข้ำถึงฐำนข้อมูลเพ่ือน ำมำวิเครำะห์วิจัยสร้ำงสรรค์องค์ควำมรู้และสร้ำงประโยชน์ให้แก่สังคมและ

เศรษฐกิจไทยดังที่ผมได้กล่ำวมำข้ำงต้น เพรำะแท้จริงแล้วข้อมูลนั้นเป็น public good หรือสินค้าสาธารณะท่ี

ทรงคุณค่าต่อส่วนรวม  กำรเปิดเผยข้อมูลโดยเฉพำะข้อมูลภำครัฐให้สำธำรณชนทั่วไปสำมำรถรับรู้และเข้ำถึงได้

เป็นบ่อเกิดแห่งพลังของประชำสังคมทีเ่ข้มแข็ง  ควำมโปร่งใสของข้อมูลภำครัฐจะเป็นเครื่องมือส ำคัญที่จะช่วย
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สร้ำงควำมรับผิดชอบของหน่วยงำนภำครัฐ และเป็นเกรำะป้องกันกำรทุจริตคอร์รัปชั่นและกำรตัดสินใจด้ำน

นโยบำยที่ผิดพลำดหลงทำง 

ในขณะเดียวกัน ความโปร่งใสและความรับผิดชอบของหน่วยงานภาครัฐ ยังเป็นกุญแจส าคัญท่ีน าไปสู่

การเป็นรัฐบาลที่ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผมขอยกตัวอย่ำงเมืองปักก่ิง 

ประเทศจีน ซึ่งประสบปัญหำมลพิษฝุ่นควันทำงอำกำศขั้นรุนแรงมำเป็นเวลำนำน  หนึ่งในแอพพลิเคชั่นที่มี 

กำรดำวน์โหลดมำกที่สุดในเมืองปักกิ่ง คือ Air Quality Index ซึ่งเป็นแอพพลิเคชั่นที่ให้ข้อมูลระดับคุณภำพ

อำกำศในเมืองต่ำง ๆ ในประเทศจีนเทียบกับประเทศอ่ืน ๆ  ซึ่งกำรที่ประชำชนในวงกว้ำงได้รับรู้ถึงข้อมูลที่กระทบ

ชีวิตควำมเป็นอยู่ของตนเอง จึงไดเ้กิดเป็นกระแสมวลชนซึ่งมีส่วนสร้ำงแรงกดดันให้รัฐบำลจ ำเป็นต้องออก

มำตรกำรแก้ไขปัญหำอย่ำงจริงจังและทันที  

โครงกำร Smart City ทั่วโลกเป็นอีกตัวอย่ำงหนึ่งของกำรใช้ข้อมูลและเทคโนโลยีสำรสนเทศใน 

กำรเชื่อมโยงประชำชนกับหน่วยงำนภำครัฐเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพของบริกำรสำธำรณะ เมื่อประชนชนได้รับข้อมูล

ที่สมบูรณ์ขึ้นเกี่ยวกับชุมชนของตัวเอง และสำมำรถแสดงควำมคิดเห็นไปยังหน่วยงำนรัฐได้โดยตรงผ่ำน

แอพพลิเคชั่นบนมือถือ กำรมีส่วนร่วมในกำรพัฒนำชุมชนและประเทศก็จะเพ่ิมสูงขึ้น ข้อมูลจึงเป็นฟันเฟืองท่ี

ส าคัญย่ิงในการหล่อหลอมพลังของประชาชนเพื่อผลักดันการเปลี่ยนแปลงที่สร้างสรรค์ของสังคม  

ท่ำนผู้มีเกียรติครับ 

งำนสัมมนำวิชำกำรประจ ำปีของธนำคำรแห่งประเทศไทยในปีนี้เป็นควำมพยำยำมหนึ่งที่จะสร้ำง 

ควำมตื่นตัวในกำรใช้ประโยชน์จำกข้อมูล โดยเฉพำะในภำครัฐ ซึ่งยังต้องลงทุน พัฒนำ และปรับกระบวนกำรอีก

มำกในกำรบริหำรจัดกำรข้อมูลให้มีประสิทธิภำพและเปิดกว้ำงมำกขึ้น บทควำมวิจัยที่จะน ำเสนอในสองวันต่อไปนี้

มีจุดประสงค์ที่จะชี้ให้เห็นถึงโอกำสในกำรขับเคลื่อนนโยบำยบนพื้นฐำนขององค์ควำมรู้ที่รังสรรค์มำจำกข้อมูล

หลำกหลำยรูปแบบ ผ่ำนวิธีกำรใหม่ ๆ  โดยทั้งหมดนี้เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของกำรปฏิวัติข้อมูลในงำนวิจัยด้ำน

นโยบำยของประเทศไทย  ผมขอขอบคุณคณะผู้วิจัย ผู้วิจำรณ์บทควำม ผู้ทรงคุณวุฒิ และองค์ปำฐก ที่ให้เกียรติ

มำร่วมน ำเสนอและแสดงควำมคิดเห็นบนเวทีแห่งนี้  ผมหวังว่ำงำนสัมมนำในครั้งนี้จะช่วยสร้ำงแรงผลักดันไปสู่ 

กำรยกระดับของกำรประยุกต์ใช้ข้อมูลในกำรด ำเนินนโยบำยด้ำนต่ำงๆ ของประเทศ  เมื่อเรำสำมำรถวัดได้ จับต้อง
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ข้อมูลที่สะท้อนข้อเท็จจริงได้ เรำจะสำมำรถวิเครำะห์ วำงแผนปฏิบัติ ติดตำมผล และปรับเปลี่ยนนโยบำยได้อย่ำง

มีประสิทธิภำพสูงขึ้น เท่ำทันกับกำรเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นรวดเร็ว เป็นกระบวนกำรเชิงวิทยำศำสตร์ที่ภำครัฐ  

ภำควิชำกำร และภำคส่วนต่ำงๆ ของสังคมจะร่วมกันยกระดับและสร้ำงควำมแตกต่ำงให้กับสังคมไทยและ

เศรษฐกิจไทยได้อย่ำงแท้จริงและยั่งยืนในยุคแห่งกำรปฏิวัติข้อมูล  

ขอบคุณครับ 


